


เมื่อโลกหมุนเวียนเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้ง 
สายลมพัดพาเอาความเย็นมาสู่ทุกสรรพสิ่ง 
ในบางพื้นที่ของโลก  
อากาศเย็นคือสิ่งพิเศษ ที่รอคอยกันมานานแสนนาน  
ในขณะที่บางพื้นที่ของโลก  
ความหนาวคือความทุกข์ทรมานที่ต้องรอคอย อดทนให้ผ่านพ้นไป 
 
สำหรับความหนาว ณ จุดหมายปลายทางของทริปนี้  
คือหมู่บ้านโอยเมียคอน หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในโลก 
ด้วยอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้กว่า -70 องศาเซลเซียส  
 
หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐยาคูเทีย เขตปกครองที่กว้างใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และกาลครั้ง

หนึ่งในสมัยโซเวียต ดินแดนแห่งนี้ ยังถูกใช้เป็นสถานที่กักกันนักโทษการเมืองอีกด้วย  
 
โดยช่วงเวลาเดินทางของทริปนี้ จะตรงกับเทศกาลสุดขั้วความหนาว (Pole of Cold) ที่ในหนึ่ง

ปีมีครั้งเดียว พบเจอกับตัวละครในตำนานความหนาวจากทั่วรัสเซีย ชมการประกวดสาวงาน

แห่งหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก และสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตที่เป็นกันเองของมนุษย์ในเมือง 

สีขาวแห่งนี้  
 
นอกจากนั้น ความหนาวเย็นของที่นี่ ยังเก็บรักษาร่างของสัตว์ดึกดำ-  บรรพ์อย่าง “แมมมอธ” 

ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะได้ไปเห็นกันแบบชัดๆ ที่เมืองนี้  
 
ส่วนสัตว์ที่ชาวพื้นเมืองที่นี่เลี้ยงกัน ก็น่าสนใจไม่แพ้แมมมอธ ไม่ว่าจะเป็นม้ายาคุตรูปทรงเตี้ย

ป้อมและกวางเรนเดียร์สายพันธุ์ยาคุต การได้ใกล้ชิดกับสัตว์พื้นเมืองเหล่านี้ ก็น่าจะสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้สัมผัสได้ไม่น้อย  
 
============================  
 
คนที่ไม่ชอบหนาว อาจจะไม่เหมาะกับโปรแกรมที่หนาวที่สุดของเราตัวนี้ 
แต่โปรแกรมนี้น่าจะเหมาะสำหรับ... 
คนที่ชอบความหนาว แน่นอนว่าคุณจะได้สัมผัสอย่างจุใจ 
คนที่ชอบสัมผัสผู้คนในดินแดนห่างไกล ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง 
และสำหรับคนที่อยากสัมผัสจุดที่เป็นสุดของโลก  
 
ประสบการณ์ความหนาวสุดขั้วของที่นี่ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง  



08.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 พบเจ้าหน้าที่ 
ของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดิน  

  ทางขึ้นเครื่อง

11.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ 582 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 

  45 นาที) 
19:40 น. เดินทางถึงสนามบิน OVB Tolmachevo เมืองโนโวซิบิร์สก์ ประเทศรัสเซีย พักรอต่อเครื่อง  

  ประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที  

02:55 น.   ออกเดินทางจากเมืองโนโวซิบิร์สก์ สนามบิน OVB Tolmachevo โดยสายการบิน S7 เที่ยวบิน  

  ที่ 3243 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที) 
08:50 น.  เดินทางถึงเมืองยาคุตสก์ สาธารณรัฐซาคา (ยาคูเทีย) สนามบิน YKS Yakutsk หลังจากนั้น   

  เดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย  
13:00 น.  เที่ยวชมตัวเมืองยาคุตสก์ เมืองเอกของสาธารณรัฐซาคา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สาธารณรัฐยาคูเทีย 

เขตปกครองระดับสหพันธ์ ของรัสเซียใจกลางดินแดนไซบีเรีย มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาเขตปกครองทั้งหมด

ของรัสเซีย ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 3.08 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งมีสถิติอุณหภูมิหนาวที่สุดในโลก

สองแห่ง ได้แก่ เวียร์โคยันสก์ (Verkhoyansk) และ โอยเมียคอน (Oymyakon) ด้วยสถิติอยู่ที่ราว -70°C  

ท่ามกลางเทือกเขาสองแห่งในไซบีเรียตะวันออกที่สร้างเงื่อนไขแห่งความหนาวเหน็บ คือเทือกเขาเวียร์โคยันสกีและ

เทือกเขาเชียร์สกี  
 
เดินเล่นชมตลาดปลาเมืองยาคุตสก์ ที่โด่งดังจากการแช่แข็งปลาด้วยตู้เย็นธรรมชาติ ท่ามกลางสภาพอากาศต่ำกว่า

จุดเยือกแข็ง หลังจากนั้นไปทำความรู้จักเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวยาคุต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา  

บ้านอัทลาซอฟ พบกับพิธีกรรมชามาน สถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวยาคุต และเข้าชมถ้ำภายในชั้นดินเยือกแข็ง 

(Permafrost) สถานที่ซึ่งน้ำบาดาลไม่มีวันละลาย พบกับสถาปัตยกรรมน้ำแข็งและซากแมมมอธ สิ่งมีชีวิตรุ่นสุด

ท้ายของยุคน้ำแข็งภายในถ้ำ  
 

D1 Tue 26 Mar 2019 
Bangkok - Novosibirsk 

D2 Wed 27 Mar 2019 
Novosibirsk - Yakutsk 



18:00 น.  เวลาว่างสำหรับทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารพื้นเมือง โชชูร์ มูรัน อิสระอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวม

ในรายการ) ก่อนกลับเข้าโรงแรมในเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย (N1)  
 
 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


10:00   ออกเดินทางจากยาคุตสก์ มุ่งหน้าหมู่บ้านคันดึกา (432 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่าย 

รูป ราว 10 ชม.) ข้ามผ่านผืนแม่น้ำเลนาที่กำลังเป็นน้ำแข็ง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
 
แม่น้ำเลนาเป็นหนึ่งในสามแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่แห่งไซบีเรียที่ไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก (อีกสองแห่งได้แก่แม่น้ำอ็อบและ

เยนิเซ) และเป็นที่ตั้งของกลุ่มแท่งหินเลนา สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การ UNESCO (แท่งหินเลนาตั้งอยู่ทางใต้ของเมือง และค่อนข้างไกลจากเส้นทางไปหมู่บ้านคันดึกา โดยหากมี

เวลา สภาพอากาศ และปัจจัยต่างๆ เอื้ออำนวย ทางทีมงานจะจัดให้ไปเยี่ยมชมแท่งหินเลนา) 

 
บ่าย  แวะพักทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)) ที่คาเฟ่ 

D3 Thu 28 Mar 2019 
Yakutsk - Khandyga (เดินทางเต็มวัน)



กลางทางระหว่างหมู่บ้านนิชนีเบสเทียคและหมู่บ้านคันดึกา หลังจากนั้นข้ามผ่านผืนแม่น้ำอัลดานที่กำลังเป็นน้ำแข็ง 

ถ่ายรูปอาทิตย์อัสดง 

 
ค่ำ   ถึงที่พักแบบอพาร์ทเมนต์ในหมู่บ้านคันดึกา พักผ่อนตามอัธยาศัย (N2)  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ))  
ออกเดินทางจากหมู่บ้านคันดึกา มุ่งสู่หมู่บ้านทอมตอร์ (Tomtor)  (470 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุ ดแวะพัก/ถ่าย

รูป ราว 11 ชม.) 

 
เที่ยง   แวะพักทานอาหารว่าง (อิสระอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)) ที่คาเฟ่กลางทางใกล้  

ท็อปลึย คลุช  
 
ระหว่างทางผ่านช่องเขาต่างๆ ของเทือกเขาเวียร์โคยันสกี พรมแดนธรรมชาติที่กั้นหมู่บ้านเวียร์โคยันสก์จากโลกภาย

นอก  ผ่านแนวเขาน้อยใหญ่ แวะจอดเก็บภาพบริเวณช่องเขาทอมตอร์ ผาดำและผาเหลือง (ชอร์นึยและชอลตึย 

D4 Fri 29 Mar 2019 
Khandyga - Tomtor (เดินทางเต็มวัน) 



พริชิม) รวมถึงทางที่คดเคี้ยวงดงามบริเวณหุบเขากับดักกระต่าย ก่อนแวะจอดรับประทานอาหารว่าง (อิสระอาหาร 

ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)) ที่หมู่บ้านคูบูเม 

 
20.00 น.  เดินทางถึงที่พักแบบท้องถิ่น (บ้านไม้) ในหมู่บ้านทอมตอร์ รับประทานอาหารค่ำภายในบ้าน พักผ่อน 

ตามอัธยาศัย (N3) 






เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก  
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านโอยเมียคอน (Oymyakon) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในโลก ด้วยสถิติอุณภูมิต่ำสุดที่เคยวัด

ได้กว่า -70 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเดินทางประมาณ (1-2 ชั่วโมง) เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลสุดขั้วความหนาว 

(Pole of Cold) พร้อมคอนเสิร์ตและแขกรับเชิญที่เป็นตัวละครในตำนานความหนาวจากทั่วรัสเซีย ประกอบด้วย 

“ชึสคาน” ตำนานผู้ควบคุมลมหนาวสุดขั้วของยาคูเทีย และ “เดด โมรอซ” ชายชราผู้มาพร้อมกับฤดูหนาวเยือกแข็ง

ในตำนานของรัสเซีย รวมถึงตัวละครหญิงอย่าง “สเนกูรอชกา” หลานสาวแสนสวยของคุณลุงเยือกแข็ง และเยี่ยมชม

ถ้ำน้ำแข็ง ที่อยู่ตามตำนานของ “ชึสคาน” พิพิธภัณฑ์ภูมิภาควิทยา และถ่ายรูปกับเสาแลนด์มาร์ค “สุดขั้ว ความ

หนาว” เป็นหลักฐานแห่งการพิชิตหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก  

 
บ่าย  ร่วมงานประเพณีการประกวดสาวงาม “มิสโอยเมียคอน” ที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งที่ศูนย์วัฒนธรรม

ประจำหมู่บ้านทอมตอร์เพื่อเฟ้นหาสาวงามล้ำคุณค่าประจำดินแดนเยือกแข็งแห่งนี้ 

 
ค่ำ  เดินทางกลับที่พักที่หมู่บ้านทอมตอร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย (N4)

*อาหารกลางวันและอาหารค่ำที่บ้านพักในหมู่บ้าน (เวลาที่แน่นอนกำหนดอีกครั้งตามตารางการจัดงานเทศกาล) 

 

D5 Sat 30 Mar 2019 
Tomtor - Oymyakon - Pole of Cold 



เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก  
ออกเดินทางสู่โอยเมียคอนอีกครั้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง) เที่ยวชมแม่น้ำคุยดูซุนในยามเช้า น้ำใน

แม่น้ำแห่งนี้ไม่เคยเป็นน้ำแข็งแม้ยามอุณหภูมิติดลบสุดขั้ว และเป็นแม่น้ำหนึ่งเดียวในโลกที่ปลายทางไหลลงสู่สองม

หาสมุทร ทั้งมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิก หลังจานั้น เข้าร่วมชมเทศกาลแข่งกวางเรนเดียร์ พบกับกวาง

ไซบีเรียสายพันธุ์ยาคุต ที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงและทนสภาพอากาศหนาวได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับกวางเรนเดียร์สาย

พันธุ์อื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D6 Sun 31 Mar 2019 
Oymyakon - Tomtor - Pole of Cold 



 
บ่าย  เยี่ยมชมฟาร์มม้าสายพันธุ์ยาคุต พบม้ารูปทรงเตี้ยป้อมหุ่นมะขามข้อเดียว แต่ภายใต้รูปร่างหน้าตา

อันน่ารักกลับมีความอึดและอดทนเป็นเลิศ เหมาะกับชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศโหดร้าย และทดลองกิจกรรม “บา-

เนีย” วัฒนธรรมการอบไอน้ำแบบพื้นบ้านของรัสเซีย  เคล็ดลับของการปรับสภาพร่างกายภายใต้อากาศที่หนาวเย็น 

     

เย็น  เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ หมู่บ้านทอมตอร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย (N5) 

*อาหารกลางวันและอาหารค่ำที่บ้านพักในหมู่บ้าน (เวลาที่แน่นอนกำหนดอีกครั้งตามตารางการจัดงานเทศกาล) 

 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก  
09:00   ออกเดินทางจากทอมตอร์ มุ่งหน้าหมู่บ้านคันดึกา (470 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่าย

รูป ราว 11 ชม.) ผ่านช่องเขาต่างๆ ช่วงระหว่างทอมตอร์จนถึงคูบูเม แวะจอดเก็บภาพขากลับที่สะพานข้ามแม่น้ำสอง

แห่ง ได้แก่แม่น้ำอกายาคัน และ ซุนตาร์  

บ่าย  แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)) ที่หมู่บ้านคูบูเม 

จอดถ่ายภาพเก็บตกช่องเขาที่อาจข้ามไปตอนเส้นทางขามา 

เย็น  แวะพักรับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)) ที่คาเฟ่กลางทางใกล้ 

ท็อปลึย คลุช 

20:00   ถึงที่พักแบบอพาร์ทเมนต์ในหมู่บ้านคันดึกา พักผ่อนตามอัธยาศัย (N6)

D7 Mon 1 Apr 2019 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


07:00   ออกเดินทางจากหมู่บ้านคันดึกา มุ่งหน้ายาคุตสก์ (432 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่าย

รูป ราว 10 ชม.) แวะจอดกลางทางให้น้อยที่สุด เฉพาะกรณีจำเป็น 

 
บ่าย  แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)) ที่หมู่บ้านโวลบา 

เลี้ยวเข้าหมู่บ้านเชร์ค็อก เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่หมู่บ้าน อารยธรรมโบราณซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน

ของชาวยาคุตพบกับค่ายกักกันนักโทษการเมืองยุคสมัยโซเวียตที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้เช่นกัน    

 
เย็น  แวะพักรับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)) ที่คาเฟ่ในหมู่บ้าน 

ชูรัปเช แลัวเดินทางสู่โรงแรมที่พักในตัวเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย (N7) 

04:00 น. เช็คเอาท์ เดินทางไปยงัสนามบิน YKS Yakutsk (10-15 นาที) 

06:15 น. ออกเดินทางจากเมืองยาคุตสก์ สาธารณรัฐซาคา (ยาคูเทีย) โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ 5262  

  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที 

13:10 น. เดินทางถึงสนามบิน OVB Tolmachevo เมืองโนโวซิบิร์สก์ พักรอต่อเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที 
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11:10 น. ออกเดินทางจากสนามบิน OVB Tolmachevo เมืองโนโวซิบิร์สก ์โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่  

  5703 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 40 นาที 

18:50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้  

  เยือนเมืองที่หนาวที่สุดในโลก 

ราคาสำหรับผู้เดินทาง 8 ท่าน* 

* หากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่านอาจมีการปรับเปลี่ยนราคา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
** สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถแบ่งชำระ 0% 10 เดือน (เดือนละ 12,790 บาท) 
***โปรแกรมนี้ สามารถแยกพักเดี่ยวได้สองคืนที่ยาคุตสก์เท่านั้น 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบิน S7 ชั้นประหยัด (ไปกลับ กรุงเทพฯ-ยาคุตสก์)  
- ค่าโรงแรมที่พัก (โรงแรม/อพาร์ทเมนต์ท้องถิ่น) 
- ค่ารถรับส่งตามรายการ ได้แก่ Toyota Land Cruiser / Mitsubishi Delica / Toyota HiAce  
- ค่าวิทยากร อ.วีรภัทร คำรัตน์ และค่าใช้จ่ายทีมงานชาวรัสเซียตลอดการเดินทาง 
- ค่าเดินทางในประเทศภาคพื้นดินและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการทั้งหมดตลอดเส้นทาง 
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ได้แก่ อาหารเช้าวันที่ 3 / อาหารเย็นวันที่ 4 / อาหารเช้า กลางวัน เย็น วันที่ 5 / 

อาหารเช้า กลางวัน เย็น วันที่ 6 / อาหารเช้าวันที่ 7 นอกเหนือจากนี้ อิสระ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย  
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 - ทิปวิทยากรชาวไทยและทีมงานชาวรัสเซียเพิ่มเติม (ตามความสมัครใจ ไม่มีขั้นต่ำ)  
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายการ  
- ใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางหรือทำวีซ่าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ 

รายละเอียด** ราคา

พักคู่ (ราคาต่อท่าน) 127,900 บาท

พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ*** 5,000 บาท

พักคู่ (ราคาต่อท่าน,ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 101,900 บาท



 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
ชำระมัดจำงวดแรก : 70,000  บาท  
(ขอสงวนสิทธิ์การจองทริปให้กับท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น) 

ชำระมัดส่วนที่เหลือ : 57,900 บาท (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระมัด

จำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่าวันที่กำหนด 

การยกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พัก) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด 
หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด  
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการประเภท Non-Refund ได้แก่ ค่า

มัดจำกับทางสายการบิน ค่าจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ  
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของ สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ถูกทําร้าย สูญหาย 

ความล่าช้า หรือจาก อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของ ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน  

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้  
 
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์

เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย  
 



5. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจองที่นั่งในชั้นธุรกิจ (Business Class) เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดและ

มักถูกจองมาล่วงหน้าแล้วนานพอสมควร 

 
6. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้แล้ว 

ติดต่อสอบถาม  

Website : http://www.worldexplorer.co.th/ 

Facebook : World Explorer Thailand 

Line ID : @Worldexplorer 

โทร 02 631 3448 / 02 631 3461  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724 


